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Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-651 32 34 

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

GRATIS TOILETTAS*

* twv € 49,95 bij aankoop vanaf  € 250

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

Tot
€ 500prijsvoordeelop
LOEWE
OLED’s

KAPELSESTEENWEG 374-380
MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69

OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR

ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

NIEUW

WWW.KLEDINGWILAN.BE

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  W I N T E R-

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

Art & Design

Bredabaan, 715 - Brasschaat 
Open : Di t/m Za  van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

NIEUWE COLLECTIE !
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!
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Spelend Frans leren!Elke week 1 uurtje
Samen met Taal Plus

in BRASSCHAAT of in MORTSEL
woensdag of zaterdag

van 6 tot 16 jaar (6 niveaus)
Bijzonder leuke en leerrijke lesjes

Speels • attent • stijlvol • professioneel
 Reeds de 23ste jaargang! 

Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be

Een enthousiaste vereniging met een hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal!

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energie

De ultieme komedieklassieker in een nieuw jasje. Prospeir en José zijn 
40 jaar getrouwd. Daarom wil José graag hun huwelijksreis naar Be-
nidorm overdoen. De wat nukkige Prospeir ziet dat niet zitten. Hij blijft 
liever thuis en op reis met het vliegtuig is ook niet zijn ding. Wanneer 
Suzanne, de zus van José, met twee koffers bij hen langskomt, omdat 
ze haar man Bob wil verlaten, beslissen de zussen samen op reis te 
gaan. Wanneer ze weg zijn, probeert Bob zijn schoonbroer Prospeir te 
overhalen met hem, zijn secretaresse Peggy en haar ietwat rare vrien-
din Mia te gaan eten bij de Griek. Dan al voelt Prospeir zich “in de scheir 
gezet”. Later op de avond zal dat gevoel alleen nog maar toenemen.

donderdag 10 oktober, vrijdag 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 
zaterdag 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, zondag 20 oktober. 
Extra middagvoorstelling: zaterdag 26 oktober 2019 om 15u00

regulier: € 21 • 60+: €19 • groepen (vanaf 10p.): € 18 • try-out: € 17
INCLUSIEF RESERVATIEKOSTEN en VESTIAIRE.

WWW.THEATERZEEMANSHUIS.BE • WWW.FAKKELTHEATER.BE
REYNDERSSTRAAT 7 - 2000 ANTWERPEN

10 oktober t.e.m. 26 oktober in de Zwarte Zaal

 

Reserveer via www.theaterzeemanshuis.be voor de promovoorstelling van donderdag 10 
oktober (om 20u30) met vermelding van de actiecode “Brasschaatse Film” en betaal slechts 
€10pp in plaats van €17pp ! (actie geldig zolang de voorraad strekt, niet terugvorderbaar op 
eerder gemaakte reservaties)

Speciaal voor de lezers van de

KORTINGSACTIE

KD Service bvba
Personenvervoer op maat van bedrijven

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 

EEN CHAUFFEUR
Personenvervoer voor 4-daagse werkweek (zondag tot woensdag)

 Functie - eisen:

 - Rijbewijs B met als pluspunt bezit van medische keuring
 - Flexibiliteit (geen 9 to 5 job)
 - Ervaring en kennis haven van Antwerpen is een pluspunt

 Wij bieden:

 - 4-daagse werkweek aan full-time verloning
 - Extra-legale voordelen

INTERESSE?
Bel 0475 716 874 of mail voor afpsraak naar kds.md@telenet.be

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Tijd voor gezelligheid, 
breng licht in huis.

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden
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Zorg nu al voor hun fi nanciële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

GEVRAAGD:

Full-time of 4/5          

Met ervaring

Ook op zaterdag

PARFUMERIE SIMONNE
Mail uw CV: parligna@skynet.be

SCHOONHEIDS-
SPECIALIST(E)

Voor een gloednieuw en eigentijds
concept in het historisch pand
BREMDONCKHOEVE 

(recht tegenover Melkerij Peerdsbos/Brasschaat)

waar natuur, kunst en horeca elkaar zul-

op zoek naar gedreven en enthousiaste

MEDEWERKERS
voor vrijdag, zaterdag en/of zondag

OPENING: 12 OKTOBER 2019

info@melkerij-peerdsbos.be 

Noorderlicht - Regionaal Praatcafé Dementie
Op bezoek bij een dierbare met dementie. Heeft het eigenlijk zin dat ik nog op bezoek ga? Is het 
zinvol dat ik langsga in het woonzorgcentrum? Wat doe ik? Wat zeg ik? Wat vertel ik als ik op 
bezoek ga thuis? Hebt u nog meerdere vragen? Wij interviewen Greet Herkes, dementiecoach 
en een mantelzorger. Wellicht beantwoorden zij veel van uw vragen. Welkom op dinsdag 24 
september om 19.30 u in Dienstencentrum VESALIUS, Prins Kavellei 77, Brasschaat. Iedereen 
welkom, gratis, zonder inschrijven.
Aandacht wijziging locatie Praatcafé in Brasschaat
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Dienstencentra Brasschaat

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo/feestmenu): kaarten RIKKEN
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
Elke vrijdag : 4(!)x Franse les : 09u beginners / 10.30u gevorderden / 13u absolute 
beginners / 15u semi-gevorderden
Ma 16/09 om 14u : SMUL cupcakes tvv Stichting Alzheimer Onderzoek

Woe 18/09 om 07.45u: busreis naar Sluis = VOLZET.  Wie nog graag een 
herkansing krijgt, kan zich nog opgeven. We plannen hoogstwaarschijnlijk een 
tweede reis in oktober.
Do 19/09 om 09.30u: PC club
Do 19/09 om 14u: boekvoorstelling met vertellingen ‘bevrijding september 1944 

DC VESALIUS.  Gratis, wel op voorhand inschrijven.

enkel nog wachtlijst

Ma 30/09 om 14u: BINGO
Vanaf Di 01/10 om 13.30u : Engelse conversatie - nog enkele plaatsen vrij
Do 03/10 : optreden Mechels Seniorenorkest (inschrijven : eur 7/pp)
Do 10/10 om 13.30u: modeshow boetiek Hilde
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77

Vanaf heden kan je in het DC komen sporten. Er werd een bewegingslokaal 
ingericht met

elke weekdag toegankelijk tussen 9 en 16 uur.
Ma 16/09 om 14 uur: infomoment ‘opfrissing verkeersregels’. Gratis, maar wel 
op voorhand inschrijven.
Di 17/09 om 13 uur: naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders
Wo 18/09 om 14 uur: wandeling naar Cocorico
Do 19/09 om 14 uur: smul tvv Stichting Onderzoek Alzheimer. Bestel op voorhand, 
dan ben je zeker van je stuk. 1.50 euro, appel- en marmercake.

jaar bevrijding. Kom verkleed in de jaren ’45 en zorg mee voor de sfeer van toen.

via Marc Meeus
(T 0486 195 095 – marc.meeus@telenet.be)

Mis deze kans niet! Wel op voorhand inschrijven aub.

dementie’.

op voorhand inschrijven.

Gratis, wel op voorhand inschrijven.
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat

Maandagnamiddag(13.30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannen-
stemmen)
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan Sportoase 
(9.45-11.15) gratis
Op dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Woensdagnamiddag (14u): schaken / Kleurplaten inkleuren iedereen welkom 
= gratis

  9.15u gymnastiek (we werken met 10-beurten kaart)
  13u30 zangstonde (iedereen welkom)
  13u30 kantklossen( je kan nog aansluiten)
Di 17/09 9u tafeltennis
  1015u patchwork( je kan nog aansluiten)
Wo 18/09 9u start LEREN TEKENEN(1)
  13.30u Fietsen samen met Ann & Armand
Do -19/09 9.15u gymnastiek
  9.30u  Engelse conversatie NIEUW (groep werd opgesplitst, meer 
info in het DC)

  9.30u Spaanse conversatie(=gratis)

Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Maak u dak winterklaar, 
en voorkom vorstschade ! 

Contacteer ons voor 
vrijblijvende offerte.

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Reinigen gevels en hydrofoberen  
Vochtwerende en 

vuilafstotende behandeling

Bredabaan 169 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 55 35
scarpimbyjulie@gmail.com - scarpim@telenet.be - www.scarpimbyjulie.be

Openingsuren: Maandag gesloten - Dinsdag t.e.m. zaterdag: 10u-18u

Geachte klant,
Een nieuwe start, een nieuw concept

U kan nu bij ons terecht voor kleding van de
Belgische modelabels GIOVANE en JULIA JUNE
dit in combinatie met schoenen en handtassen.

Wij zullen u met veel plezier in onze winkel verwelkomen
om u professioneel te helpen bij uw keuzes.

Onze website: www.ScarpimbyJulie.be 

OPENDEURDAGEN
Zaterdag 21/9 van 10u t.e.m. 18u.
Zondag 22/9 van 10u t.e.m. 18u.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Julie, Birgitte, Philippe

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

BEUKENHAAG IN POT, HORTENSIA’S, 
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER
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Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

KRAANMAN GEVRAAGD

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

TUINENKRISHER-
REMANS.be

Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 

van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 

gazons; Aanleg kunstgras; 
Werkt ook met onder-

houdscontracten; Proper 
maken van opritten.

0477 261 353

10 oktober 2019

Infoavond
Huur
In een voor iedereen begrijpbare taal

Sprekers:  Nick Heinen
  Annelies De Beenhouwer
  Heleen Geerts

Aanvang:  19u30
Inkom:  Gratis
locatie:  Advox Advocaten, Bredabaan 652, 2930 Brasschaat

Inschrijven: carolien.janssens@advox.be

Uw recht, onze passie
ADVISEREN | BEMIDDELEN | ONDERHANDELEN | PROCEDEREN

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Met de zomerse temperaturen van de afgelopen weken 
denken veel Brasschatenaren met enige nostalgie terug 
aan het openluchtzwembad dat in 2001 de deuren sloot. 
Daar waren toen verschillende redenen voor, onder meer 
serieuze technische problemen. Maar dat de bezoekers 
er gouden tĳden hebben beleefd, staat buiten twĳfel. Op 
topdagen kwamen er soms 12.000 tot 15.000 sportievelin-
gen naar het openluchtzwembad. En dat leidde geregeld 
tot problemen met jongeren zoals dat vandaag in andere 
zwembaden ook nog het geval is. 
In januari 2006 opende Sportoase de deuren. Het is een 
intergemeentelĳk complex voor de gemeenten Brasschaat 
en Schoten. Het draait daar al die jaren op volle toeren, niet 
alleen het zwembad maar ook de fitness. De liefhebbers 
kunnen er terecht voor een sauna, stoombad en bubbel-
bad. 
In Sportoase is geen openluchtgedeelte aanwezig. Af en 
toe gaan er stemmen op om een ligweide met ondiep 
zwembad te realiseren naast het overdekte zwembad. 
Maar dat is nooit echt serieus overwogen. Vandaar dat men 
in Brasschaat bĳ hete dagen nergens openbaar in open-
lucht kan zwemmen.
Robi Budts, vroeger nog redder in het openluchtzwembad 
en collega van de in juli overleden kunstschilder Bruno 
Vekemans, betreurt die gang van zaken. Hĳ pleit voor een 
afgebakende zone in de E10-plas waar men onder toezicht 
van redders zou kunnen zwemmen. “Het is jammer dat wa-
ter altĳd als gevaarlĳk wordt beschouwd. Mits een goede 
organisatie en kort op de bal spelen bĳ mogelĳke proble-
men, moet er toch een en ander mogelĳk zĳn”, zegt Robi 
Budts, in een ver verleden nog meermaals Belgisch kampi-
oen schoonspringen van op de tienmeterplank.
Robi Budts leerde talloze jongeren zwemmen. Verschillen-
de zwemclubs uit Brasschaat en Schoten leren de jeugd nu 
in sportoase zwemmen.

Belgische dame wenst 
graag uw kind van school 
te halen en oppas-
sen, met jaren ervaring. 
0474/562 826

Belgische dame: bent u 
hulpbehoevend of heb je 
enkel gezelschap nodig, 
ik doe het graag. (ver-
zorgster) 0474/562 826

Ik zoek binnenschilder-
werk, tuinwerk. 0486/306 
790 Kaha

Te koop: Droog brand-
hout, gratis thuisge-
bracht. 0495/ 914 096

Ik zoek werk als tuinman, 
ik heb ervaring. 0466/273 
038

Vrouw zoekt werk als 
poe t sv rouw-babys i t . 
0466/262 836 Ela

Te huur: Gr. app. (160m²)
in Centr. Brassch. Breda-
baan 241 Instapkl.  app. 
op 1ste verd. met 3 slpks 
aan oud gemeenteh.. 
Grote liv. en hall op par-
ket, alle 3 slpks achter-
aan met lam, 2 slpks 
16m² en 1slpk 10m². 
nieuwe voll. geïnst. kkn 
met toest. Nwe bdkr m. 
douche, dubb. lavabo, 
wc, en kast. Gr. terr ach-
teraan, lift, Rolluiken ach-
teraan, geluidsw. glas. 
Gar inbergr. in huurpr. 
Geen huisdieren. €1055/
mnd. Info en bezicht. Vrij 
1/11. 03 633 16 59 Te huur: 2 slpk. app. Veld-

str. 8/1, onm. beschikb. 
Gsm 0479/381 137

Te huur: In rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi app. 
1e V. 2 slpk, terr., gar., 
volledig herschilderd, rust 
omg. Brass. C. Hofstr. 40 
T. 03/651 77 68

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn, geen ge-
remde. 0492/263 118

Ik zoek werk, poetsen, 
strijk, enz. Angela. Tel. 
0465 101 764
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03 663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

ELECTRO QUIRIJNEN

Wij nodigen u uit op onze

OPEN-DEUR DAGEN

Demeyere potten en pannen – Domo My Express Pizzamaker

Domo Deli-Fryer – Domo Power Brush – Sodastream

zaterdag 21 sept: Jura Koffi eautomaten - zondag 22 sept : Bamix Mixers

Wedstrijd met vele mooie prijzen

zaterdag 21 en zondag 22 september 2019
van 10u tot 17u

DOORLOPENDE DEMONSTRATIES

EXTRA KORTINGEN tijdens de open-deur dagen

Kom zeker ook het prachtige stripverhaal bekijken in onze etalage!

Voor elke klant een lekkere wafel
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Buitengewoon veel keuze 
binnen uw budget.
Kies uw Mercedes uit duizenden eersteklas tweedehands-
voertuigen van Mercedes-Benz. Ze zijn in niets van een 
nieuwe wagen te onderscheiden, behalve door de prijs. 
Kom langs en ontdek er uw volgende Mercedes-Benz.

Essensteenweg 10 - 2950 Kapellen

5,7 - 12,9 L/100 KM • 152- 293 G CO2/KM(volgens de WLTP-normen). Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be
Geef voorrang aan veiligheid. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Spreek af met de nieuwe GLC Coupé.
De nieuwe GLC Coupé is dynamischer en atletischer dan ooit tevoren. Het intelligente MBUX-multimedia systeem met 
intuïtieve spraakherkenning begrijpt wat u wilt. Het robuuste design straalt pure sportiviteit uit. 
En dankzij de betrouwbare veiligheidssystemen, mag u meer dan gerust zijn. Zoveel beter, en toch toegankelijk. Maak kennis 
met de nieuwe GLC Coupé bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be

Aalst - Eeklo - Gent - Lokeren - Ninove - Sint-Martems-Latem - Sint-Niklaas - Zottegem
Berlaar - Boortmeerbeek -  Brasschaat  - Kontich - Lier

www.hedinautomotive.be
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NAJAAR IN UW BOEKHANDEL: 
100 JAAR STANDAARD BOEKHANDEL

BREDABAAN 316, 2930 BRASSCHAAT

Zaterdag 21 september: 
de KIEKEBOES lezen voor!
(14.30u – 15.30u) 
Op zaterdag 21 september komen Merho, 
Jan Mau, schepen Carla Pantens, jeugd-
auteur Luc Descamps, acteur Frank 
Focketyn en stripscenarist Peter Van Gucht 
voorlezen uit 'Achteraf bekeken', de nieuwe 
strip van de Kiekeboes

Zaterdag 5 oktober:
Kinderboekendag: 
JULES komt op bezoek!
(14.30u – 17.00u) 
Jules is de vriend van iedere jonge kleuter.

Poppenkast voorstelling ‘DAG JULES! 
Kijk eens wat ik kan!” en 
bezoek van grote Jules.

Zaterdag 26 oktober 
Signeersessie Chinouk THIJSSEN -  
“DANCE or DIE” (11.30u tot 12.30u)
Booktuber Chinouk Thijssen komt het 
laatste deel van haar Young Adult thriller 
trilogie voorstellen en signeren. Wie dacht 
dat het gedaan was na TRUTH or DANCE en 
BREAK a LEG, had het verkeerd voor….

BIRDWATCHING met Agnes WENÉ 
en Jan RODTS (15.00u tot 17.00u) 
Aandachtig en mindfull naar vogels kijken 
kan je geest in geen tijd tot rust brengen. 
Agnes Wené komt “FLUITEND DOOR HET 
LEVEN.  Hoe vogels spotten je weer in 
evenwicht brengt” voorstellen.
En Jan Rodts schreef uiteindelijk zelf de 
ultieme “DE SLIMSTE VOGELGIDS. Alle 192 
broedvogels van België en Nederland”. Ge-
rangschikt volgens lichaamsgrootte.  Zodat 
de beginnende spotter onmiddellijk aan de 
slag kan.

Zondag 27 oktober (10.00 tot 18.00u)
Ontdek de nieuwe boekenoogst 
van het najaar want…

OPEN BOEK DAGEN

in de boekhandel is het 
elke dag Boekenbeurs. 

Opendeurdag
St. Hubert

Zondag 22 september 2019
Bosdreef 50 - 2950 Kapellen

DRESSUURPROEVEN, Horseboarden
(door onze manegeruiters vanaf 13u) (Initiatie)

Tentendorp met 2dehandsbeurs, FIETSPOLO
(sierraden, kledĳ , paardenmateriaal) (Initiatie)

Grime, springkasteel, HORSEBALL, 
(demo + initiatie vanaf 15u)

Snacks, leuke spelactiviteiten

UITNODIGING APERITIEFGESPREK

Voor onze veiligheid

Barbara Cloet
vanaf 1 juli korpschef van de politiezone Brasschaat

&
Bart Raeymaekers

directeur-generaal van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken

51e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
Zo. 22 sept. 2019 11u - Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom - Iedereen welkom!
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www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.
ZEER GOEDE VERDIENSTE.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0475/444 243 
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

DENNIE DAMARO FANDAG
& CD-VOORSTELLINGZONDAG 6 OKTOBER 2019

RUITERHAL - GEMEENTEPARK  - BRASSCHAAT

Aanvang: 14.30u tot 18.30u (deuren 13.30u)
Volwassene: € 18 (incl. CD-single)
Kinderen -10j.: € 5 (incl. CD-single)
Geen ticketverkoop vooraf (enkel aan de zaal de dag zelf)

Info: 0477 253 195 - www.denniedamaro.be

DENNIE DAMARO  •  DE ROMEO’S
SAM GOORIS

GARRY HAGGER • LUC CAALS
MICHA MARAH • STEVE TIELENS

SALIM SEGHERS • INGRII

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Gespecialiseerd in: 
kleuren, balayage

en brushen 
(dit kan ook op wekelijkse basis)

Voor een afspraak 
kan u terecht op:

0474/93.39.83

Peggy,
uw kapster aan huis

In haar programma naPUURlijk grasduint Ann De Winne 
al zingend doorheen Vlaamse klassiekers en Nederlandse 
evergreens.  Samen met pianist Jan Van Looy brengt ze 
betoverende en wervelende melodieën, beklijvende en 
hartverwarmende liedjes, ontroerende en grappige tek-
sten... Puur en natuurlijk, een stem en een piano, Anne 
De Winne naPUURlijk.

KUNSTENCENTRUM VLAAMS FRUIT
LANGE NIEUWSTRAAT 81 – 2000 ANTWERPEN 
03 231 71 81 – INFO@VLAAMSFRUIT.BE
WWW.VLAAMSFRUIT.BE

Napuurlijk van Ann De Winne
op 1 oktober 2019 om 14u00 in Theater Het Klokhuis

Speciaal voor de
lezers van de

1 + 1 GRATIS
de voorstelling Napuurlijk van Ann De Winne 

op 1 oktober 2019 om 14u00 

in Theater Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen. 
Voor meer info/boeking over/van deze voorstelling kan u contact opnemen met 

Vlaams Fruit via info@vlaamsfruit.be en/of 03 231 71 81. 
Indien u gebruik wilt maken van deze unieke actie 

KFC BRASSCHAAT 
ZOEKT BENJAMINTJES

KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, 
ben je geboren in 2014 of 2015 en 4,5 jaar oud? Kom het 
dan proberen. Elke woensdag vanaf 13u15 tot 14u30 op 
het kunstgrasveld B terrein in het gemeentepark van de ge-
meente Brasschaat nabij de Hemelhoeve en basketbalvel-
den. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van 
Bergen: 0477/575 411

MARBELLA: Prachtig 
huisje goed gelegen, 2 
slpk, 2 bdk, zwembad, 
airco. www.casa-azuro.
be - 0475/422 934

Dakherstellingen, ver-
nieuwen, isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125

Pedicure Eline komt bij 
u aan huis. pedicure: na-
gels knippen/ verzorgen, 
eelt verwijderen, ekster-
ogen/probleemnagels be-
handelen. korte voetmas-
sage Pedicure + pronails 
so polish Tel: 0499 693 
661 voor uw afspraak

Te huur: Gedeeld mag. 
Schoten 50m², € 300/
mnd. 0473/848 463

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen 03/663 60 79. 
Ook voor kleinigheden

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 
562

Ik koop collecties LP’s 
45T, CD jazz, pop, etc., 
boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496

Te koop gevraagd: 2de 
hands aanhangwagen, 
mag werk aan zijn, geen 
geremde. 0492/263 118 

Autostaanplaatsen te 
huur centrum Brasschaat 
contact 0473/249 720 

Tekenen voor begin-
ners. Info: 0472/883 227, 
huiselijke sfeer.

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Te koop: Strips, 
stripreeksen, dvd-series. 
0486/503 194

Man zoekt tuinwerk, 
schilderwerk en klusjes. 
0488/591 112
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Kom en ervaar de fijnste Thaise gerechten klaargemaakt met authentieke 
Thaise ingrediënten, 
Lunch menu op woensdag tot vrijdag 12.00u - 15.00u voor 12,50 euro.
Catering dienst bij u aan huis (lente feest, communie feest, verjaardagen, 
jubilea, enzovoorts)  Boek nu!  Reeds vele data vastgelegd.
Afhaal mogelijkheden. 
Bekijk ons afhaal menu online op www.mudaengbrasschaat.be  en bestel 
telefonisch. Een tijdstip om af te halen kan dan vastgelegd worden

Nieuw Thais restaurant in Brasschaat
met Thai select certificaat van Thaise overheid

 (Authentic, Thai Cuisine)

Experience
the magic of 
exotic taste.

Openingsuren
woensdag, donderdag, vrijdag
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
zaterdag
17.00u - 22.00u
zondag
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
maandag en dinsdag gesloten

Mu daeng Thai cuisine
Kapelsesteenweg 308
B-2930 Brasschaat
Tel 0492 92 26 00



Vanuit het hoofdhuis in Schilde breidt Immo Point zijn netwerk van vastgoedkanto-
ren in de provincie Antwerpen sterk uit. Er komen namelijk 3 nieuwe kantoren bij: 
in Meer, Schelle en Lier. Dit brengt het aantal vastgoedkantoren onder de vlag van 
Immo Point op 18 met in totaal meer dan 60 medewerkers. Immo Point Network 
koestert bovendien de ambitie om verder te blijven groeien ook buiten de provincie.
Het netwerk van Immo Point bestaat hoofdzakelijk uit zelfstandige kantoren. Omwille 
van hun eigen groei openden 2 franchisenemers zopas nieuwe bijkantoren in Meer en 
Schelle. Immo Point Hannes in Lier is dan weer een volledig nieuwe vestiging in handen 
van een nieuwe franchisenemer. Daarnaast zijn er nog kantoren van Immo Point in 
Wuustwezel, Merksplas, Brasschaat, Westmalle, Schoten, Schilde, Zandhoven, Kaster-
lee, Antwerpen, Deurne, Borgerhout, Mortsel, Edegem, Kontich en Heist-op-den-Berg.

“De voorbije periode bezochten wij 65 zelfstandige makelaars met maximum 2 kan-
toren en 8 medewerkers in de provincie Antwerpen die niet onder de vlag van Immo 
Point zitten. Hieruit zijn toch enkele frappante cijfers naar voor gekomen. Bij 60% van 
die makelaars daalt de omzet, bij 20% blijft die status quo en slechts bij 20% groeit de 
omzet. We kunnen concluderen dat het aantal vastgoedtransacties niet echt stijgt en 
dat het aantal makelaars niet daalt. Het stukje van de taart wordt dus kleiner, waardoor 
klassieke makelaars veel terrein verliezen”, vertelt Caroline Breugelmans, zaakvoerder 
van Immo Point Network.

Alle vastgoedaspecten beheersen
“Wij investeren als Immo Point dan ook heel sterk in een krachtig netwerk van kantoren 
die alle vastgoedaspecten beheersen. Naast schatting, onderhandeling en onderteke-
ning horen daar dus ook materialenkennis, styling en juridische kennis bij. Vanuit het 
principe “coach de coach” steken wij veel tijd en energie in goede opleiding en onder-
steuning van de kantoorhouders en hun medewerkers. Elke 6 weken komen wij samen 
om voor elkaar een klankbord te zijn, ideeën uit te wisselen en bepaalde onderwerpen 
te bespreken zoals de mobiscore en de nieuwe EPC-regelgeving. En dat werpt duidelijk 
zijn vruchten af.”
Immo Point is het enige Belgisch-Vlaamse vastgoednetwerk en dat willen ze uitdruk-
kelijk zo houden. Caroline Breugelmans is ervan overtuigd dat de makelaardij vanuit het 
buitenland hier niet zo maar te kopiëren valt. Op jaarbasis realiseert Immo Point meer 
dan 1.000 vastgoedtransacties in de provincie Antwerpen. De website trekt per maand 
ruim 40.000 unieke bezoekers aan. Naar de toekomst toe wil Immo Point verder groeien 
met nieuwe kantoren ook buiten de provincie Antwerpen.

VANDAELE

IMMO POINT VERGROOT
NETWERK MET 3 BIJKOMENDE

VASTGOEDKANTOREN IN 
MEER, SCHELLE EN LIER

www.immopoint.be

HALLOWEENtocht

OKTOBERFEST
Op 12 oktober 2019 aanvang 19u vrije toegang
Wienerbuffet a volonté met hammetje, braad-
worst, zuurkool, goelash, bretzels, kartoffelen, 

saladebar, ... Aan 25 euro p/p
Ambiance met DJ en aangepaste kledĳ  

(geen verplichting)
iedereen welkom!!!

Reserveren voor 8 oktober

op 31 oktober 2019 aanvang 19u30
Een gezellige halloweentocht voor jong en minder jong, gaande 

over het prachtige terrein van de golf van Brasschaat met verrassingen, 
griezelende momenten, jeneverbar onderweg, verwarmd terras met vuurkorf, 

pompoensoep, dranken en vooral gezelligheid.
Prĳ s 10 euro p/p inclusief soep, jenever en warme chocomelk

Niet te missen, wees er op tĳ d bĳ !!!
Reserveren voor 26 oktober

Bĳ  afgifte van deze bon
GRATIS GLAASJE CAVA 

in ons restaurant*

Prĳ zen voor beste verklede personen, 
originaliteit en puttingcompetitie.

INFO EN INSCHRIJVINGEN BIJ 
Michael 0479 390 382 

of Walter  0475 564 260Bo
n

*max. 1 bon per persoon, 
niet cumuleerbaar 

met andere kortingen

MIKSEBAAN 248 • 2930 BRASSCHAAT
WWW.BRASSCHAATGOLF.BE
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BUITENSCHRIJNWERK.EU

• Buitenschrijnwerk door
 meester jachtbouwer
 met 40 jaar ervaring

• Enkel de beste materialen

• Uitsluitend high end 
 maatwerk

• Geen losse planken,
 geen kromtrekkende 
 naden, geen zichtbare
 schroefkoppen

• Betaalbare prijzen

Op al ons buitenschrijnwerk geniet u 25 JAAR GARANTIE!

Voor

meer info:

015 212 600

Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  



Brasschaatse Film,     Nr. 38,     18-9-2019  13

Blancefl oerlaan 61 I  Antwerpen L.O. I  T. 03 219 19 01www.hemelaer.be I info @ hemelaer.be

50
55

Vlot bereikbaar, via de ring, afrit Linkeroever. Parkeren voor de deur! Of met tram 3, 5, 9 & 15. Halte voor de deur. 

GA EENS 
STEVIG 
ONDERUIT

GRATIS UPGRADE 
NAAR ELEKTRISCH 

OF KIES 
VOOR DE 

UITZONDERLIJKE 
KORTING!

BINNNENHUISDECORATIE
Wemers
OPENDEUR

DECORATIEDAGEN

Bredabaan 1129  •  Brasschaat M-t-H  •  Tel. 03 663 00 27  •  www.wemers.be



parkbodeactueel www.brasschaat.be
*

16 extra 
autolaadpalen

Om de klimaatdoelstellingen te behalen 
onderneemt ook Brasschaat tal van acties. 

Zo besloten we om de laadinfrastructuur fors
uit te breiden. Binnenkort laad je als inwoner 

of bezoeker je elektrische wagen zonder 
zorgen op in elke wĳ k van Brasschaat!

Er staan momenteel drie publieke autolaadpalen 
in Brasschaat: aan het oude gemeentehuis, 
op de parking aan het kruispunt Hemelakkers/
Miksebaan en op de site van Campus Coppens. 
Daar komen nu dus zestien (!) extra locaties bij.

De nieuwe locaties zijn getoetst aan een reeks 
noodzakelijke voorwaarden: ligging ondergrondse 
bekabeling, zichtbaarheid, beschikbaarheid, 
veiligheid en de afstand tot activiteiten zoals 
handel en sport. Daarnaast hebben we advies 
gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer, 
de verkeerscel, netbeheerder... Al dat onderzoek 
heeft  geleid tot de volgende nieuwe locaties:

1. Bredabaan (taxistandplaats aan kerk) 
2. Bredabaan (tegenover bibliotheek) 
3. Miksebaan (thv Pauwelslei) 
4. Bredabaan (Maria-ter-Heide thv tennis) 
5. Annadreef (parking sporthal Mariaburg) 
6. Lage Kaart (thv Kaartse plein) 
7. Sint Huibrechtlei (thv kerk Donk) 
8. Molenweg (thv Kapelsesteenweg) 
9. Rustoordlei (thv kerk Rustoord) 
10. Bredabaan (thv Bethanielei) 
11. Bredabaan ( thv Rerum Novarumlei) 
12. Gemeentepark Centrum (thv hemelhoeve) 
13. Zwemdoklei (thv voetbalveld) 
14. Miksebaan (thv ingang kasteel) 
15. Sportoase (naast parking gehandicapten) 
16. Kapelsesteenweg (thv nummer 104-106)

Voor meer info over de tarieven en het gebruik 
van de laadpalen, surf naar www.bluecorner.be. Wat als het morgen niet meer lukt...

Er komt misschien een 
moment in je leven dat 

zelf beslissingen nemen 
niet meer mogelĳ k is? 

Wie zal er dan mĳ n 
geldzaken beheren? 

Wie is er niet bang voor 
dat vader of moeder 
plots moeite gaan heb-
ben om de rekeningen 
zelf te beheren? 
Of je kind met een 
mentale handicap 
wordt 18 en kan (nog)
niet met geld om.

info en inschrĳ ven (voor 20 september) 

DC Maria-ter-Heidehove | T 03 663 77 07
dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be 
DC Vesalius | T 03 650 25 72
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be 
DC Antverpia | T 03 660 58 00
dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Zulke dingen regel je 
best met een zorgvol-
macht. Wil je weten wat 
dit inhoudt en wat je 
moet doen? Schrijf je 
in voor een infosessie 
op 26 september en 
een notaris legt het je 
haarfi jn uit.

provincie maakt waterlopen 
klaar voor het natte najaar

Tegen de piekperiode van 
regenval in het najaar 
ruimt de provincie alle 
belangrijke onbevaarbare 
waterlopen. Ze moeten 
immers het vele water kun-
nen afvoeren naar de grote 
rivieren en zo overstro-
mingen in het binnenland 
zoveel mogelijk vermijden. 

Van september tot februari 
maakt de provincie Antwerpen 

onbevaarbare waterlopen in 
onze gemeente vrĳ .

De laatste jaren kampen 
we door klimaatsverande-
ring meer en meer met erg 
hoge en erg lage water-
standen.

Door droogte beperken we 
daarom zomermaaiingen 
om de natuur en landbouw 
zo lang mogelijk van water 
te kunnen voorzien. 

Meer weten? 
www.provincieantwerpen.be/waterlopen.be 
www.meldpuntwaterlopen.be

een netwerk van 2400 km 
waterlopen waaruit een 

teveel aan planten en 
zwerfvuil gehaald wordt.

Najaarsruimingen moe-
ten dan weer intenser. 
Planten, die je normaal 
alleen langs de kant 
van kleinere waterlopen 
aantreft , palmen nu ook 
uitgedroogde beddingen 
in. Ook in waterlopen die 
door grondwater worden 
gevoed, stellen we sterke-
re kruidgroei vast.

In Brasschaat onderhoudt 
de provincie de Nieuwe 
Beek, Oude Mishagen-
beek, Schoon Schijn/
Kaartsebeek, Donkse-
beek/Fortuinbeek, Binnen-
kaartse beek, Oudelandse 
beek/Reintjesbeek, Laarse 
beek, Mickse Beek/Mikse-
beek, Inslagloop, Heislag-
sebeek en Zandbeek.

Ben je buur van een water-
loop? Respecteer zeker de 
afstanden voor grondbe-
werking (1m) of construc-
ties (5m). Je moet ook 
altijd doorgang verlenen 
om de werken mogelijk te 
maken.

Een samenwerking tussen 
Aliado, Prins Kavelhof, Buurthuis op maat, Open Huis Kabas en Dienstencentrum Vesalius

smikkelroute
22 september 2019
info op www.brasschaat.be

mobiliteit in 
jouw buurt

Naar aanleiding van de week van de 
mobiliteit (16-22/09) lanceren VVSG,
autodelen.net en KVLV een bevraging 
over mobiliteit in jouw buurt. 

Hoe verplaats jij je en wat is er nodig 
zodat dit (nog) vlotter kan? Laat je 
stem wegen op het mobiliteitsdebat!
Met die info gaan we aan slag om na te 
denken over de mobiliteit van morgen.

Surf naar www.vvsg.be, 
doe mee en maak kans op een 

cadeaubon van 50 euro
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75 JAAR
BEVRIJDING

Na het feestweekend in Antwerpen ter gelegenheid van de 75e 
verjaardag van de bevrijding, passeerde de colonne miltaire voer-
tuigen, op weg naar Leopoldsburg, door Brasschaat voor een over-

nachting aan het militaire domein. Deze passage bracht veel volk 
op de been wat overduidelijk gewaardeerd werd door de deelne-
mers van de kolonne. Meer foto’s: 

Te huur: app. 1 st verdie-
ping. Living, kkn, bdkmr, 
2 slpkmrs, wijk driehoek. 
€710 + €40 kost. Tel: 
0498/869 360

Gedipl. pedicure & mani-
cure komt aan huis. Agnie-
zska 0484/949 951

GARAGEVERKOOP
Totale inboedel 
wegens verhuis

Zat.-zon 21-22/9 & zat.-
zon. van 10u tot 17u

Adres: De Heuvels 14, 
Brasschaat

Gezocht: oppas voor 2 
jongens van 7 en 9 jaar 
op dinsdag van 16u tot 
18u, van school halen 
(Zonnekind Kalmthout), 
huiswerk begeleiden, eten 
maken. Interesse? Bel 
0478/94.32.56 

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, hagen en 
tuinplanten. 0487/715 534

VZW +3 Taalcursussen: 
NIEUWE CURSUS DUITS

Goed nieuws. Op donderdag 3 oktober start VZW+3 met een 
nieuwe cursus Duits voor beginners. Onze enthousiaste leraar, 
de heer Hugo Defrenne, wil een praktische cursus aanbieden met 
de nadruk op spreken. Inschrijven kan op het secretariaat van de 
Remise, Graaf Reusensdreef 1 te Brasschaat en dit elke werkdag 
tussen 9 en 12u en op dinsdagnamiddag ook tussen 14 en 16u.
Oui, je parle Français. Op maandag 7 oktober start VZW+3 een 
nieuwe cursus Frans. Een ideale instapcursus voor absolute begin-
ners maar ook voor hen die hun kennis willen opfrissen. Inschrijven 
kan op het secretariaat van de Remise, Graaf Reusensdreef 1 te 
Brasschaat en dit elke werkdag tussen 9 en 12u en op dinsdagna-
middag ook tussen 14 en 16u. Nieuwe cursus in de Remise: Asser-
tiviteit 55+. Opkomen voor jezelf en tegelijkertijd rekening houden 
met de andere of de omgeving.VZW+3 organiseert 5 lessen op 
vrijdagnammidag van 13.30u tot 16.00u van 4 oktober 2019 tot en 
met 22 november 2019. Inschrijven kan op het secretariaat van de 
Remise, Graaf Reusensdreef 1 te Brasschaat en dit elke werkdag 
tussen 9 en 12u en op dinsdagnamiddag ook tussen 14 en 16u. 

SVB Driehoek

20:00 Dames - Groenenh.A
20:30 Olse - U17 B

20:00 BVA: Eerste Elftal - Laar
20 september 2019
20:30 Olve - Dames
20:30 FC Benne - Vaders

09:00 U9 A - Nieuw Stabroek
09:00 U8 B - Wit Rood Antw.
09:00 U9 B - Berendrecht
09:00 U8 A - Simikos
09:30 Vlug Vooruit - U13 A
09:30 Olse - U12 A
09:30 Maria Ter Heide - U7 A
09:30 Minderhout - U15 B
10:45 Koningshof - U13 B
11:00 Minderhout - U7 B
11:30 U11A - Olymp. Pir.Deurne
11:30 U10 B - Tubantia Borgerh.
11:30 U10 A - Wuustwezel
11:30 U11 B - Ik Dien
12:00 Helderhoek - U12 B
14:00 U11 C - Achterbroek
14:00 U17 A - Olve
15:00 Schelle - U6
15:00 Patro Hoevenen - U15 A
16:00 U17 B - Ossmi
18:00 U21 - Wortel

10:00 Reserven C - Sint Jozef
12:30 Reserven B - Ossmi
12:30 Olve - reserven A
14:30 Olve - Eerste elftal

Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  
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19 september 2019
& 17 oktober 2019

Infoavond
Onderhoudsgelden
tussen ex partners
Partner- en kinderalimentatie
Sprekers: Katrien Hellemans,  Stephanie Dekkers
 Isabeau Koster
Aanvang: 19u30
Inkom: Gratis
locatie: 19/09 Advox Advocaten, Kasteelstraat 25, 2000 Antwerpen
 17/10 Advox Advocaten, Bredabaan 652, 2930 Brasschaat
Inschrijven: carolien.janssens@advox.be

Uw recht, onze passie
ADVISEREN | BEMIDDELEN | ONDERHANDELEN | PROCEDEREN

Werft aan:

Voor zaterdag
variërende uren

Mail je c.v. naar:
info@patisseriemanus.be

of neem telefonisch contact op via
0496 128 766

KEUKENHULP
FLEXIJOB

KAPELLEN

BEWEGEN IS MEDICIJN

BODY-BOOST

ERGOTHERAPEUTE & PERSONAL TRAINER
MASTERCLASS

TOTAL BODY WORKOUT
Voor wie?
Voor mensen die preventief hun rug willen versterken, hun houding en 
conditie willen verbeteren, maar ook meer weerstand, stressbestendiger, 
verbeterd coördinatievermogen en minder ontstekingen willen.

www.rugschoolcarmen.be
Tiltechnieken, workshops en personal trainingen enkel op afspraak.
BRASSCHAAT:
1. Hemelhoeve, polyvalente zaal, Gemeentepark
 vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.

2. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
 woensdagavond om 20.30 u.

Ook lessen te Mortsel

Lessen starten 18 september 2019

OPENDEURDAGEN 
TE BRASSCHAAT EN MORTSEL 

vanaf 24 september tot en met 4 oktober 
Voor meer info: Mevr. Carmen Winkelmans-Van Baelen,

Tel. 03/455 63 74 • carmen.van.baelen@telenet.be

TIP: Positief denken
overtuiging geeft kracht

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

Wij vinden jouw 
grote liefde 

B-loved 
RelatieBureau 

Nr 1 van BE 

+32 474 263 751

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

www.b-loved.com

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmas-
sage, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure 
€25. Ervaring , enkel op 
afpraak 0496/908 029. 
Eva Strijbos

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188

Te koop gevraagd: 
Paarden en ponny’s. Tel. 
0498/714 812

Oprit zonder onkruid? 
Vast gevoegd? 
0474/719 651
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KAVELLIJNTJE 
BRASSCHAAT

Afslanken met TFM methode 
in slechts 2 x 20 min per week.

voor info en afspraak

0472/09 54 26

KFC Brasschaat
vrijdag 20 sept.
20u: Gew. res.- City Pir. Antw.
zaterdag 21 sept.
15u: s’Grav. Schilde - prov.res.
15u: SK Nw Stabr - U17
14u30: SV Noorse - U15
11u00: U13 a - SV Noorse
11u00: U13 b - Fc Merksem 
09u30: U12 - VV Ossmi
09u30: Loenhout - U10 a
09u30: U10 b - Exc Essen Fc
12u30: U9 a - K. Wijnegem VC
12u30: U9 b - K. Wijnegem VC
09u30: K. Heibos SV - U8 a
09u30: Zenn. Hombeek - U8 b
09u30: Beersch. Wilr. - U7 a
09u30: Beerschot Wilr. - U7 b
zondag 22 sept.
15u00: SK Wilrijk - 1ste elftal

Deftige dame gezocht 
die 2 dagen/week ons 
dochtertje van school kan 
halen (grens Schoten/
Brasschaat). Moedertaal 
Nederlands en rijbewijs 
vereist. Dagen en condi-
ties overeen te komen. 
0476/916 260 

EPC/Elektr. keuring, 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

Zaaien van nieuwe ga-
zons,  g ra t is  o f fe r te . 
0487/715 534

Topligging rustig app. 
te huur. 1-2 pers. 1eV., 
lift, 2 slpk, ter. a. gemeen-
tehuis Brasschaat 
Tel. 03/651 77 68

Te huur: ruim glvl. app. 
op trendy ZUID, auth. ele-
menten, 1 slpkmr, nieuwe 
keuken, ruime badk. 
koertje, kelder €800,-+ 
€50,- kosten. EPC 274 
Bel 0476 940 567

Handelsruimte te 
huur Kapelsesteen-
weg 310 Brasschaat tel 
0496/108.993 na 17 hr. 
Totale opp 75m². Gelijk-
vloers keuken wc moge-
lijk gebruik tuin. Ideaal 
voor burelen, kantoren. 
Onmiddellijk beschikbaar. 

Te huur: Schoten, Za-

Mooi app. in rustig app. 
geb., vlakbij Paalstr., 
marktpl., zat. markt met 
zicht op park. Instapkl., 
mooie lichte en ruime 
wnkr met parket, inger. 
kkn met afwasm. en ber-
ging., videofoon, nwe 
bdkr met douche, toilet, 
2 slpks met elektr. roll. 
achteraan. Huur: € 775 + 
€ 35. Info: 0475/616 200

Goedkoop vellen van 
bomen ook gevaarlijke 
bomen. 0487/715 534

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, etc. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Medewerk(st)er 
schoonmaakdienst

AZ Klina zoekt dynamische m/v:

Interesse? Samen, 
voluit!

azklina.be/werken-bij-az-klina

Alg. bouwwerken, re-
nov.en buitenschilderw.. 
Met btw. 0465/993 577

Tuinonderhoud, hagen 
snoeien, enz. Met btwnr. 
0465/993 577

KWB Brasschaat 
Driehoek

Museumbezoek Maeyer van 
den Bergh op donderdag 10 
oktober 2019. Wij bezoeken 
de tentoonstelling Van Fouquet 
tot Bruegel (Madonna ontmoet 
Dulle Griet). De gids neemt 
ons mee op de wandeling door 
het museum  om 14.00u stipt. 
Plaats van afspraak: Museum 
Mayer van den Bergh, Lange 
Gasthuistraat 19,2000 Ant-
werpen Tijdstip van afspraak: 
13.40u Bijdrage in de onkosten: 
gids 6 euro (max 15 personen). 
Inkom museum: € 8 voor be-
zoekers van 26 tot en met 65 
jaar. Bezoekers ouder dan 65 
jaar betalen 6 euro.  Sommige 
kaarthouders kunnen het muse-
um gratis bezoeken, zij betalen 
dan enkel de gids. Betaling 
contant ter plaatse aan Vic De 
Schepper. Verplicht inschrijven 
(tussen 24 sept. en  5 oktober): 
vicdeschepper@telenet.be of 
03 651 99 31. Wees er snel bij. 

Te huur: app 1ste verd, 
2slk, kk, badk, wc, living 
met parket, groot terras, 
vrij 1 okt, €800, tel 0496 
121 590 

Ik geef bijles voor wis-
kunde en wetenschaps-
vakken. Tel 0484 070 074

Gevraagd: lieve dame 
om 2 meisjes 7 en 9 jaar 
om de 2 weken woens-
dagmiddag af te halen 
aan St.Michielscollege en 
ze bij mij thuis op te van-
gen tot 18.30 u. Zo moge-
lijk ook enkele keren na 
16.00 u op andere dagen. 
0475/265 734

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken. Met ervaring. 
0486/996 965

Te koop: 2de H. aan-
hangwagen, 2,5m l. op 
1,25m br. frontwiel + re-
servewiel. banden, lich-
ten oké, goede staat. 
€300. 0486/245 784

Gezocht:
studenten voor in slagerij 
Pieters. 03/653.05.38

Gezocht: poetshulp voor 
in slagerij. 03/653.05.38 
Avondwerk

Plaats een geboorte of 
overlijden  binnen het gezin 

in de Brasschaatse Film

Omdat het verdwijnen 
van de populaire rubriek 
in de Brasschaatse Film 
de mensen blijft bezig 
houden, hebben we naar 
een oplossing gezocht en 
gevonden. Vanaf nu kan 
je een geboorte of over-
lijden via onze website of 
op ons kantoor doorge-
ven voor gratis plaatsing 
in de rubriek die weer 
zijn vaste plekje naast de 
wachtdiensten heeft inge-
nomen. 

Op de startpagina van 
onze website is een op-
vallende knop voorzien 
die rechtstreeks naar de 
invulpagina's leidt.

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
JOZEF MULSSTRAAT 42 - 1DE VERD
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 1ste verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 283

€ 140.000

MERKSEM
DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met 
op het gelijkvloers een grote garage/magazijn-
ruimte (78m²). Op de eerste verdieping is een living, 
open eilandkeuken, een ingerichte badkamer, 1 
slaapkamer en achteraan een ruim nieuw terras 
(18m²). Instapklaar! Op wandelafstand van winkels,
openbaar vervoer en scholen. EPC: 822
€ 169.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT       TE HUUR 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

EKEREN        TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB IN ’T GOOR

KAPELLEN

HOEVENEN

KAPELLEN       TE HUUR

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 
m². Aangename ligging in een groene woonomg. 
op kleine afstand van centrum. Mogelijke bebou-
wing van max 60 m² met bijkomend verdieping en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 99.000

LAGE KAART 285
Verzorgd en instapklaar 2 slaapkamerapparte-
ment met garage. Aangename woonomgeving 
in Brasschaat-Kaart nabij winkels scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 214

€ 715

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapka-
mers, inpandige garage, voor- en achtertuin, in 
aangename en kindvriendelijke woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer, dit alles op kleine afstand van 
het centrum. Ook ideale woning voor ‘samenge-
steld’ gezin. EPC: 565
€ 415.000

DE BORREKENSLEI 55
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, inpan-
dige garage en mooi aangelegde tuin in centrum. 
Aangename ligging nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. Het ‘park van Brasschaat’ en 
Peerdsbos op wandelafstand. EPC: 427

€ 295.000

LAGE KAART 256
Leuke gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime 
living, ingerichte keuken en badkamer, inpandige 
garage en tuin. Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels en scholen. Ideaal 
voor starters. EPC: 440

€ 269.000

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Zéér verzorgd en netjes onderhouden app in aangenaam geb..
Living ca. 50 m², voll. inger.eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 ruime 
slpks, terr.voor- en achteraan. Bouwjaar 1990. Opp. ca. 135 
m². Recente renov.; verwarmingsketel, ramen met hoogrend. 
begl., dak conform.EPC is nog van voor de renovatiew..Gunstig 
gelegen in centr. nabij winkels, scholen en openb. verv.. Park 
van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. EPC: 233
€ 298.500

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

HOOGBOOMSTEENWEG 13
Ruim appartement met 2 grote slaapkamers, 
autostaanplaats, berging van 15 m² en terras. 
Gunstig gelegen bij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. EPC: 417

€ 199.000

KORTESTRAAT 9/GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersap-
partement met 2 slaapkamers, achtertuin met 
zwembad, ruime bergruimte en garage. Alle 
hedendaags comfort aanwezig. Aangename 
ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer. Mogelijk magazijnruimte bij 
te kopen mits meerprijs. EPC: 371
€ 315.000

KLOOSTERSTRAAT 53
Gezellig verzorgd appartement met living, badka-
mer met ligbad, ingerichte keuken en 1 slaaphoek 
en fietsenberging. Direct beschikbaar. Vaste kosten 
zijn inbegrepen. EPC: 131

€ 590

ANTWERPSESTEENWEG 81 - 4DE 
Modern gerenoveerd (2016) dakappartement 
met veel lichtinval en mooi uitzicht gelegen in het 
centrum van Kapellen omvattende ruime living 
met recent ingerichte open keuken, badkamer 
met ligbad, gastentoilet en grote slaapkamer 
met toegang tot het terras. Individuele kelder. Lift 
aanwezig. Beschikbaar vanaf 01/12/2019. EPC: 665
€ 695 + € 150 kosten

ANTWERPSE STEENWEG 36
Karaktervolle halfopen villa met rieten dak gelegen 
in het centrum. Dit gerenoveerde eigendom be-
schikt over 3 ruime slaapkamers, nieuwe keuken, 
autostaanpl. achteraan en tuin met terras. Ruime 
voorraad- en wijnkelder. Nieuwe cv-installatie op 
gas, mog. tot extra slpk(s) op zolder, nieuwe dub-
bele beglazing en elektriciteit is conform. EPC: 298
€ 337.000

MARKT 6
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk. EPC: 49

€ 299.000

BOSSCHAERTLAAN 17
Verzorgde open bebouwing ‘type bungalow’ met 
2 slaapkamers en losstaande garage op mooi 
perceel van 1000 m².Landelijk gelegen nabij 
centrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Voorzien van alle 
hedendaags comfort en instapklaar. EPC: 520

€ 319.000

HEIDESTRAAT 108
Zeer mooie alleenst. villa met een grote tuin met zwemb. en 
poolhouse. Er is een ruime inkomh., een zeer grote liv. met 
open haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe Dovy 
keuken met aansluitend een mooie veranda-lfrmte , een inger. 
bdkr met ligbad en douche en een inp. gar., tevens zijn er 3 
slpks, een dressing en berging en strijkkmr en een sanit.. ruimte. 
Een echte aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

HOEVENEN

MERKSEM

ZANDVLIET

EKEREN        

KRUISBAANVELDEN 16
Zeer rustig gelegen grote woning met 4/5 slaap-
kamers, living, keuken, badkamer, veranda, terras, 
tuin, atelier en kelder. Mooie omgeving, nabij 
scholen, openbaar vervoer en winkels. EPC: 564

€ 285.000

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m². 
Bijgebouw met vele mogelijkheden voor eventueel 
een bijberoep. 

€ 269.000

JOZEF ICKXSTRAAT 17
Rustig gelegen HOB met zij-ingang. De woning 
heeft een inkomhal met apart toilet, ruime 
living met stenen vloer, mooi ingerichte kkn met 
toestellen, grote bdkr met ligbad, meubel met 
dubbele lavabo, inloopdouche en toilet, 3 slpks, 
kelder/wasplaats, centrale verwarming, elektriciteit 
conform. Zeer grote tuin met tuinberging. EPC: 612
€ 265.000

STABROEK
SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 819

€ 163.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

MERKSEM
MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 99.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN        
PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. Gelegen in doodlopend straatje nabij 
centrum van Ekeren Donk. De woning is reeds 
gedeeltelijk gerenoveerd maar moet wel nog iets 
verder afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN
KASTANJELAAN 19 VERD.2
Mooi gelegen appartement met 2 slaapkamers, 2 
terrassen en garagebox. Individuele verwarming. 
Te moderniseren. EPC: 527

€ 175.000
(VG-WG)

(VG-WG)

(VG-WG) (WG) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

T

Marc Van de Berckt bvba

“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383
www.Bomenpatrickgeerts.be

Te koop gevr.: 

Klokkenspecialist

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

LEUKE CURSUSSEN IN 
HET DAKHUUS DIT NAJAAR !

Schrijf je nu al in zodat je een leuke bezigheid hebt tijdens de 
sombere herfstdagen. Allerlei cursussen starten binnenkort : 

maken, haken, gitaar spelen, allerlei kookcursussen zoals Koken 
voor mannen of Thais koken of vegetarisch broodbeleg en nog 
veel meer…
Bij Informatica o.a. ABC van de PC en werken met je Tablet of 
Photoshop. Assertiviteit, opfrissing verkeersregels, geld beleg-
gen, Reiki of mindfulness staan ook op het programma.
Je kan in het vormingscentrum aan de Bredabaan ondertussen 
ook al zo’n 16 talen leren. Er zijn zowel groepen voor beginners 
als voor gevorderden. De conversatiegroepen zijn dan weer 
bedoeld voor wie zijn taalkennis wil onderhouden. Typisch voor 
het Dakhuus is de niet-schoolse sfeer : er zijn geen examens of 
strikte programma’s die moeten worden afgewerkt. Iedereen leert 
op zijn eigen tempo en de professionele lesgevers spelen zoveel 
mogelijk in op de noden van de groep. Graag meer info?  Neem 
een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do 13.30-16.30u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org

Voor de 

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44
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Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  10:00 - 12:00
 13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

TE HUUR

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.

O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname)

4 GENERATIES BRASSCHATENAARS

Bij de familie Janssens werd Jules geboren op 16 augustus ll. en 
is het achterkleinkind van overgrootvader Jozef uit de Langestraat, 
kleinkind van grootvader Bruno uit de Schout De Moorstraat en 
zoon van papa Jeroen uit de Bierwertslei. Veel Brasschaatser kan 

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

Boxen met toegang

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 
4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Kasterveldenstraat 19 : te renoveren centraal 
gelegen glvl appartement met living, eetkamer, slaapka-
mer, keuken, kleine badkamer met douche, lavabo en wc, 
wasplaats met berging, koertje, tuin, grote mansardeka-
mer op 2de V, kolen-en voorraadkelder.
KAPELLEN: Oude Galgenstraat 168 – Instapklare 
villa hoevestijl met GLVL :  inkom, wc, vestiaire,  living, 
eetkamer, ingerichte keuken, berging, dubbele garage, 
wasplaats, terras en tuin – 1steV : hal, 4 slaapkamers, 
badkamer met wc, aparte wc - kelder en zolder.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

Gilo de Kaart startte het schooljaar met een verrassing! Een 
nieuw speeltoestel werd realiteit! Het werd plechtig ingehuldigd 
door leerlingenraad, ouders en kinderen. Met dank aan het ou-
dercomité voor de sponsoring! 

NIEUW SPEELTUIG
VOOR GILO DE KAART

                                 
  

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,  
     hekken, buitenzonwering en rolluiken, alle merken.  
               Zowel bestaande als nieuwe installaties. 
 

Tel: 0496 33 57 13                             Kapelsesteenweg 169   

info@poortenhersteller.be                                  Ekeren 

       www.poortenhersteller.be 

         !! Nieuw: Lamellendak !! 

4 jaar garantie op 

alle nieuwe installaties 

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Digitaal spreekuur in de bib! 
Wil je je bibmaterialen online verlengen of reserveren, maar weet 

-
book, Instagram, ...? Moet je online een attest of dossier indienen 
en kan je wat hulp gebruiken? Zoek je interessante apps voor je 
tablet of smartphone? Kom naar het digitaal spreekuur in de bib 
voor gratis hulp en advies. Samen zoeken we een oplossing voor 
je vraag of probleem. Vooraf inschrijven kan via info.bib@bras-
schaat.be of via 03 650 03 60. Je mag ook gewoon binnenlopen 
en plaatsnemen aan onze tafel.
Het digitaal spreekuur is tweewekelijks geopend op dinsdag van 
16u tot 18u30. 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 
19 november, 3 december, 17 december Tip: Breng voor zover 
mogelijk jouw apparaten en inlog-gegevens mee, dan heb je 
alles bij de hand en kan je zo goed mogelijk geholpen worden.

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000

Terras groen en oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo. 0499/103 000

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de 
verdiep, grote living, 
slaapkamer, dressing 
of bureel, bergplaats, 
balkon, onm.vrij, € 685 
+ € 75 kosten (water-
lift) tel 0470/313 126

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02

herstel-
lingen, vernieuwing, ook 
kleine werken. Gratis prijs-
opgave. 0474/204 607

Opruimen van huizen, 
appart., garage, enz. 
Kleine afbraakwerken. 
0474/204 607
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer

 lieve vr v lat-

Gezocht: 
tuinonderhoud, dieren-

 -

-

-

DANS MET ONS MEE !
Hou je van mooie muziek en 
bewegen? Kom met ons mee 
dansen in een gezellige ont-
spannen sfeer. Vanaf  10 sep-
tember 2019, Iedere dinsdag: 
Kinderdans van 18:30-19.30u
Internationale dans van 20.00 
tot 21.00u. Vlaams en Eu-
ropese dansen van 21.00-
22.00u
zaal Mater Dei Driehoek, 
Heislag 35, Brasschaat. We 
starten met 2 open dansavon-
den op 10 en 17 september: 
IEDEREEN VAN HARTE 
WELKOM!  Geen partner of 
danservaring nodig: alle dan-
sen worden uitgelegd,
iedereen danst met ieder-
een., afwisselend internatio-
naal programma. Kom gratis 
en vri jbl i jvend  proberen! 
Meer inlichtingen: 03/653 02 
36  Sieghild Rossaert of mie-
katoenvzw@gmail.com een 
organisatie van Mie Katoen 
vzw,  Heislagsebaan 199, 
2930 Brasschaat
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15% korting
op de collectie
aluminium
horizontale
jaloezieën
De actie loopt van
1 september t.e.m.
15 oktober 2019.

The Art of Window Styling

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Schilderwerken binnen 
en buiten. Goede ref. € 
11/u of o.t.k. 0485/713 726

Dubbele garage te 
huur: 5br - 7di, smeer-
put, droog, elektr, water, 
2 poorten, omg. Klina. 
03/337 13 51

Te huur: Garagebox 
16m² Bredabaan 965 
MtH € 95 per maand. T. 
0475/381 970

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk, Nederlandsta-

-
ferenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Verwijderen van boom-
stronken zonder al te veel 
schade aan de tuin, met 
frees en voor afgespro-
ken prijs. 0474/204 607

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Ik zoek alle tuinwerk, 
hagen scheren, onder-
houd. 0474/453 834

 je 
kraan kapot. Bel nu Klus 
& Zo 0499/103 000 

Alg. renovatiewerken, 
ervaren vakman levert 
vakwerk. 0484/993 359

Te huur: Brasschaat 
Bergstraat  12 app.2de 
v e r d i e p - 2 s l p k - g a r a -
ge, onm.vrij € 685. Tel 
0470/313 126  

@ rap moet gaan bel: 
Klus & Zo. 0499/103 000

GEVRAAGD:
STUDENTEN

voor zaterdag, zondag

WINKELBEDIENDE
13 u./week

voor verkoop in 
een banketbakkerij

Bakkerij Van hunsel
Patio Donk

03 645 04 47

Gelijkvloers achter 
oud gemeentehuis, 

ruimte voor vrij beroep 
met autostaanplaats 

in garage. 

Donksesteenweg 10 
2930 Brasschaat

TE KOOP

0475/659 637

Te koop: Gereedschap, 
machines voor hout, 
bouw, metaalverwerking. 
0486/503 194

Vrouw zoekt poetswerk, 
oppas voor jong en oud. 
0486/944 454 

Te koop: 10m³ droog 
brandhout, 25 euro per 
kuub. 0476/266 050

Te huur: kapellen hoog-
boom landhuis liv-kk-2sl-
ga knappe ligging vanaf 1 
dec. t. 03/664 50 14 

Inkoop oud goud en ju-
welen: Denys & Co Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83

www.denys-co.be

Renoveren verlichting: 
Herbekabelen van luch-
ters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer, enz. Gsm: 
0475/796 512

Te huur: Hanendreef 
Brasschaat, leuk app. 
2e verd., kl. woonk met 
voll. ing. open keuken, 1 
slpk + extra slpk op zol-
der. voll. inger. badk. met 
ligbad, groot terras, lift, 
ZW-gericht. Vrij 1 dec. 
€ 650/mnd. alles incl. T. 
0486/465 767

Oprit of terras? www.
p d s b e s t r a t i n g e n . b e 
04747/719 651
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder  
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi  
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

TE KOOP Mariaburg Nieuwbouwproject (schriek 268)

kĳ k op onze site voor de beschikbaarheid! 
www.q-immo.com of contacteer ons 0473/403.454 - info@q-immo.com

7 appartementen: 4 x 2-slpk / 2 x 1slpk en 1 penthouse

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo. 0499/103 000

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Terrasrenovatie: Aanleg 
en heraanleg van terras-
sen, plaatsen van tegels 
op balkons, uitslijpen voe-
gen + heropvoegen, enz. 

0491/883 597

Tuinwerk en schilderen. 
GSM: 0487/856 864
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WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

21-22/09 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

21-22/09 Slegers Cathy 0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 

21-22/09 Dr. Mennes 0496/939 630

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

GFT

MAANDAG   23
DINSDAG   24
WOENSDAG  25
DONDERDAG   26
VRIJDAG     27
ZATERDAG     28

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG  18
DONDERDAG  19
VRIJDAG     20
ZATERDAG   21

Ophaling huisvuil september

Ophaling huisvuil september

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film de mensen 
blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en gevonden. Vanaf nu kan 
je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing 
in de rubriek die weer zijn vaste plekje naast de 
wachtdiensten heeft ingenomen. 

Op de startpagina van onze website is een op-
vallende knop voorzien die rechtstreeks naar de 
invulpagina’s leidt.

BURGERLIJKE 
STAND

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN 
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM

VINTAGE DA VINCI
5 oktober 20u, 500 jaar geleden stierf Leonardo Da Vinci, groot renaissancekunstenaar en dat willen 
we graag in de verf zetten met muziek, zang, toneel met tekenaars ter plekke, met een kaartlegster, 
met vertellingen, met foto’s, tekeningen, schilderkunst en een grote bewegende vogel... De avond wordt 
geanimeerd door onze Maestro di Cerimonia Luc Geysen. Waar? Hemelhoeve, Park van Brasschaat. 
Meer info bij Madeleine Nieuwlaat 0486/895 054. Kaarten reserveren via www.echtgebeurd.be/contact
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Sint Antoniuslei 47
Brasschaat
HOB. Kldr. Centr. Taverne + zonneterras
1e-2e V woonst-5 slpks. Verhrd tem 
12/5/2020. Zone gem. ruimt. uitv.plan 
verbod mr.gez.won.
623a. KI 2538. EPC 384

Bezoek: Iedere woensdag en zaterdag van 10u-12u.
Vanaf woensdag 28 augustus tot en met woensdag 25 sept. 2019.
Online verkoop via: biddit.be - ref.160106
Start biedingen: 19 september 2019 om 13:00u.
Einde biedingen: 27 september 2019 om 13:00u.
Bieden vanaf: 220.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

BRASSCHAAT
ONLINE TE KOOP VIA BIDDIT:

GUNSTIG GELEGEN HANDELSHUIS

Kantoor van Notaris

P. GEERAERTS
Kapelsesteenweg 340 • BRASSCHAAT • Tel. 03 605 00 00
www.notarisgeeraerts.be   •   kantoor@notarisgeeraerts.be

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

Bouwbedrijf J. Valckenborgh    .A.B.V.B

STARRENHOFLAAN  5  -  2950  KAPELLEN
TEL. (03) 660 14 20 - FAX  (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be 

Reeds 90 jaar de beste kwaliteit in:
Villa’s • Appartementen • Industriebouw • Verbouwingswerken • Binnen- en 

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

Wij zijn op zoek naar ervaren stielmannen met passie voor hun beroep.
Daarom zijn ook 50-plussers meer dan welkom !

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

Bent u werklustig en heeft u veel ervaring, gelieve zich dan te melden
op onze burelen of op het nr. 03/660.14.20.

WIJ BIEDEN: 

•  Goed loon

•  Werven
 ten noorden

 van Antwerpen

GEVRAAGD:

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

Mariaburgse Feesten
Zondag 29 september vinden onze tradionele, niet meer weg te denken  “Mariaburgse Feesten” 
plaats. Reeds voor de 33e maal verandert het Van De Weyngaertplein in een heuse eventplaats 
met optredens, attracties en alle gekende ingrediënten. aan het eten en drinken zal er deze maal 
ook geen gebrek zijn: “Neem alleen al de wafelbak van wijkwerking Mariaburg”
Vrijdag 27/09: 20u, Mariaburg quiz. O.l.v.Tom De Rydt • @ Elcks Thuys • Inschrijven via quiz@
mariaburg.be. zondag 29/9: 9u, Rommelmarkt en ontbijt (Inschr. voor rommelmarkt via de website 
en ontbijt onder begeleiding van Roodvonk, 11u Feest op het plein: Big Band Ekeren, Rey, Blue 
Heathens, Drumsticks, Handkerchief, Club Locale, Doe-mee-kaart. 12u. kinderspeelgodbeurs @ 
vrije basisschool Sint-Mariaburg, inschrijven via directie@vbsm.be
Rond 17 uur zal op het podium ook de uitslag van onze wandelzoektocht 2019 bekend gemaakt 
worden.
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SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

Creëer uw ideale binnenklimaat en 
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

WHIRLPOOL 3500W 
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 630 incl. btw

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

MOBIELE AIRCO'S
Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?

Oplossing een mobiele airco

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS, 
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

√ Gespecialiseerd in het direct bijmaken 
 van bijna alle sleutels.

√ Verkoop van alle merken sloten.

√ Wij werken enkel met duurzame 
 merken.

√ Eigen techniekers, advies op maat.
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466

Alle graafwerken met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, 
uitdoen hagen, struiken 
enz.0474/204 607

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u
www.denys-co.be

INTERHAUS TOTAALINRICHTING staat reeds meer dan 40 jaar garant 
voor kwaliteit en service.  

Particulieren, bedrijven en architecten kunnen bij Interhaus terecht voor:
 - Kasten en meubels op maat voor keuken, badkamer, woonkamer,
  slaapkamer, dressing, kantoor,…
 - Binnendeuren, tafels op maat, …
 - Alle Gyprocwerken

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.be

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding: 2 GYPROCPLAATSERS met ervaring


